
ACTA 
 
REUNIÓ EXTRAÒRDINARIA DE L’ASSEMBLEA 
DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA 
PÚBLICA L’UNIVERS 
 
Data: 05/03/2012   Hora: 21 h        Lloc: Escola l’Univers 

 
Assistents (38 persones): Norma Abril, Clàudia Aguilar, Elisabet Almirall, Carlos 
Bernal, Maria José Blanco, Anna Borrell, David Bosch, Ferran Casals, Diana Casellas, 
Sònia Centelles, Anna Cols, Xènia Cuartielles, Bet Cuatrecasas, Jordi Cuixat, Yolanda 
de Castro, Xavier Fornells, Silvia Garcia, Mònica Ibáñez, José Lloret, David Martínez, 
Olga Martínez, Eugenia Mumenthaler, Cornèlia O’Callahan, Ana Pérez, Fidel Picó, 
Liliana Pinacho, Mariana Plana, Pau Plana, Jordi Roca, Txell Rodon, Miquel 
Rodríguez, Laura Román, Montse Ros, Pep Sansó, Josep Solà, Francesc Sota, Laia 
Torras i Ferran Vert.   
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Presentació de les alternatives a la solució pro visional de l’escola plantejades 
pel Consorci d’Educació de Barcelona (presentades a  la reunió celebrada el 
mateix dia a l’escola) i valoració de les alternati ves.  
3. Posicionament de l’AFA envers la solució provisi onal. 
4. Consensuar i concretar el posicionament de l’AFA  en general, de cara al 
Consell Escolar del 8 de març i de cara a informar a les famílies de nova 
adscripció a l’escola. 
5. Properes accions previstes per la comissió de mo bilitzacions. 
6. Precs i preguntes 
 
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
 
Acords: s’aprova l’acta de l’anterior assemblea. 
 
2. Presentació de les alternatives a la solució provis ional de l’escola plantejades 
pel Consorci d’Educació de Barcelona (presentades a  la reunió celebrada el 
mateix dia a l’escola) i valoració de les alternati ves.  
 
Exposició: Txell Rodon (comissió de mobilitzacions). 
 
-  A la reunió, celebrada a les 12:00 hores, van assistir-hi en Manel Blasco i un tècnic 
(Óscar Marín) en nom del Consorci, la Montse Vidal, cap d’estudis de l’Escola 
l’Univers, en substitució de la directora de l’escola (que estava malalta) i representant 
a l’equip docent, i dos membres de l’AFA (Mariana Plana i Txell Rodon) en 
representació d’aquesta associació. 
-  Les dues alternatives provisionals proposades pel Consorci són:  
a) Trasllat del centre a una part de l’edifici de l’Escola Sant Josep, amb unes zones 
d’ús exclusiu per a l’Escola l’Univers i altres d’ús compartit.   
b) Ampliació dels barracons actuals a la plaça del Poble Romaní.  



Per tant, es desestima l’alternativa de construir barracons al solar del carrer Bailén i el 
trasllat a l’Escola Pirineus. La primera perquè encara no se sap si es construirà el 
pàrking (incompatible amb la instal·lació dels barracons), i la segona per no ser 
compatible amb una escola de proximitat. Les dues propostes provisionals 
presentades durarien el mateix temps: de 2 a 3 cursos.  
- S’aporten i es reparteixen els planells resum de cada proposta amb les sumes 
corresponents al total de metres d’ús per a l’Escola l’Univers (aquest planells i sumes 
s’adjunten a continuació).  

 
Primera proposta: Escola Sant Josep  
L’edifici de l’Escola Sant Josep disposa de dues plantes: una planta baixa semi 
soterrada i una primera planta. El principal problema d’aquesta proposta radica en 
l’entrada independent que s’hauria de construir pel Carrer Jaén. Es desestima la 
possibilitat de fer una escala metàl·lica provisional, ja que, segons la Montse Vidal, 
s’ha de garantir l’accessibilitat a l’escola per part de tots els alumnes i famílies del 
centre. Construir una rampa en zig-zag o fer un accés soterrat al carrer Jaén seria 
força complicat (per l’envaïment de via pública que requeriria) i car, és a dir,inviable, 
encara que els membres del Consorci no reconeixen explícitament aquesta inviabilitat. 
L’entrada a la primera planta també presentaria problemes pels mateixos motius. Per 
altra banda l’accessibilitat interior (de la planta baixa a la primera planta) tampoc es 
podria fer amb exclusivitat, és a dir que s’hauria de comptar amb l’ascensor de l’escola 
Sant Josep, ubicat dins la mateixa i a l’altra banda de l’edifici (qualsevol persona amb 
mobilitat reduïda de l’escola l’Univers hauria de travessar l’escola veïna per poder-se 
moure d’un pis a l’altre). Pel que fa als espais d’ús exclusiu, aquesta proposta ofereix 
656 m2 d’aulari + 242 m2 de pati propi. Aquest últim estaria ubicat a una terrassa, per 
la qual cosa no hi podria haver sorral. Pel que fa als espais d’ús compartit (pati obert i 
cobert, gimnàs, biblioteca...), la Montse Vidal i les representants de l’AFA van 
comentar que la biblioteca no es podria compartir, donades las grans diferències 
existents entre els projectes educatius d’ambdós centres, conclusió que fou ratificada 
pel Manel Blasco.  
 

 
Segona proposta: ampliació dels barracons de la Pla ça del Poble Romaní  
El Consorci afirma que el Districte cedeix l’espai necessari per a construir barracons 
sobre el “pipi-can” i per ampliar l’àrea actual de l’escola. El Consorci no facilita 
l’informe sol·licitat on s’indiqui que no es poden construir dos pisos de barracons 
damunt el pàrquing del carrer Siracusa. El total de superfície aconseguida seria de 675 
m2, encara que s’ha de tenir en compte que en aquest total també s’inclourien els 
metres del menjador i de la sala de psicomotricitat. S’aconseguirien un total de 8 aules, 
igual que en l’Escola Sant Josep, i s’ampliaria el menjador, però la sala de 
psicomotricitat seria més petita. El pati quedaria pràcticament inalterat, amb una 
superfície total de 850 m2.   
 
Conclusions 
- Es considera que el Consorci ha portat unes propostes molt poc treballades. 
Bàsicament s’ha limitat a fer fotocòpies del plànols de l’escola Sant Josep, marcar en 
diferents colors les parts del plànols d’ús exclusiu i sumar els metres totals d’ús 
exclusiu i d’ús compartit. Pel que fa a la segona proposta, en el plànol s’ha afegit un 
nou barracó, s’ha ampliat lleugerament l’àrea dels barracons actuals i s’han fet algunes 
reestructuracions al seu l’interior. El Consorci no ha fet una valoració econòmica o 
pressupost de cap d’aquestes dues opcions.   
- La idea que s’extreu és que, donades les dificultats existents en les adaptacions que 
s’ha de fer a l’edifici de l’Escola Sant Josep, el Consorci ara aposta més per la 
proposta del barracons. Quan les representants de l’AFA i l’equip de mestres van 
preguntar als membres del Consorci si, en cas que s’acceptés la segona alternativa, 



estarien disposats a portar a terme diferents accions (com construir un pas cobert per 
comunicar entre sí els barracons, fer les adaptacions necessàries i pertinents en el 
pati, estudiar noves decisions per aconseguir més metres d’escola, pagar el lloguer 
dels espais necessaris per l’escola a diferents entitats del barri, com ACIDH o UBAE), 
van contestar afirmativament. En finalitzar la reunió, en Manel Blasco es va manifestar 
personalment com a partidari de la segona alternativa i posteriorment, després de 
posar-la en comú amb altres membres del Consorci, van acordar decantar-se per la 
mateixa.  
- La Montse Vidal, de forma informal, va parlar amb la resta de l’equip sobre les dues 
opcions plantejades i globalment es van decantar per l’ampliació del barracons a 
l’emplaçament actual.  
 
Debat:  
 
Es debat sobre les diferents alternatives de solució provisional a fi d’emetre una 
valoració de les mateixes, recuperant les dues propostes desestimades pel Consorci 
(trasllat a l’Escola Pirineus i instal·lació dels barracons al solar del carrer Bailén). 
 
- En relació a la primera proposta , la Montse Ros recorda la intervenció de la Lurdes 
Quer (tutora de P5) a la reunió celebrada a l’Espai Jove Fontana per “informar” a les 
famílies sobre el possible trasllat a l’Escola Sant Josep, indicant que no hi hauria 
suficients aules per a més de dos cursos.  
- En relació a la segona proposta , la Montse Ros pregunta si el Consorci ha fet cap 
prospecció per les entitats del barri que ens podrien llogar espais, obtenint una 
resposta negativa per part de les representats de l’AFA.  
- Mª José Blanco comenta la possibilitat de gestionar alguns espais com a compartits, 
per exemple, la llar d’avis, l’ACIDH i l’UBAE.  
- L’Olga Martínez pregunta si s’ha parlat de cobrir una part del pati per poder sortir els 
dies de pluja, obtenint una resposta negativa.  
- La Montse Ros comenta la possibilitat d’utilitzar el espais de solar del carrer Bailén 
amb finalitats educatives (hort, pista esportiva...); seguidament en Pau Plana pregunta 
si s’hauria de fer cap estudi per saber si el terreny del solar està o no contaminat per la 
benzina que s’emmagatzemava prèviament. La Laia Torras comenta que, abans de 
construir cap equipament amb finalitats educatives, es segueix un protocol d’actuació 
per a garantir de la seguretat del infants.  
- Es recupera l’alternativa d’instal·lar els barracons al solar del carrer Bailén, proposta 
desestimada pel Consorci pel tema del pàrking. La Laia Torras comenta que aquesta 
setmana s’ha de celebrar una reunió amb Habitat Urbà per prendre una decisió sobre 
la construcció del pàrking.  
- En José Lloret comenta que s’hauria de votar per les diferents alternatives 
plantejades (a títol orientatiu) per saber si hi ha o no un acord entre els membres de 
l’AFA i el Pau Plana secunda aquesta proposta.   
- En Carlos Bernal afirma que no tenim dades per prendre una decisió sobre la 
instal·lació del barracons al solar del carrer Bailén i que hauríem d’esperar almenys 
una setmana. Planteja la possibilitat de traslladar-nos a l’Escola Al·leluia, que ara està 
buida. En Jordi Cuixart comenta que aquesta opció va ser descartada en una reunió 
anterior amb el Consorci per manca d’espai..  
- La Norma Abril proposa que hem de sol·licitar una data per poder prendre una 
decisió i que, si s’ubiquessin els barracons al solar del carrer Bailén, els infants 
estarien molt més còmodes. També comenta que l’administració ha d’assumir un 
compromís amb una data clara pel que fa a la construcció de l’edifici. 
 
Acords: 
 



- Es desestima la proposta de Pirineus per no ser consistent amb una escola de 
proximitat. 
- Es decideix votar per una de les següents 4 opcions: a) trasllat a l’Escola Sant Josep; 
b) barracons al solar del carrer Bailén; c) barracons al Poble Romaní; d) abstenció, 
amb la possibilitat d’emetre més d’un vot per persona. S’obtenen els següents 
resultats: a) trasllat a l’Escola Sant Josep: 0 vots; b) barracons al solar del carrer 
Bailén: 13 vots; c) barracons al Poble Romaní: 29 vots; d) abstencions: 9.   
- En base a les anteriors votacions, es desestima per unanimitat la proposta del trasllat 
a l’ Escola Sant Josep. 
- Es decideix no emetre cap decisió sobre la instal·lació del barracons al solar del 
carrer Bailén, ja que depèn del tema del pàrking. 
- Es decideix treballar sobre la solució provisional dels barracons, sense conèixer 
encara la seva ubicació definitiva i exigint uns mínims.  

 
3. Posicionament de l’AFA envers la solució provisi onal. 
 
Debat: 
 
- L’Olga Martínez considera que l’AFA no s’hauria de posicionar i que hauria de donar 
suport a l’opció escollida pel claustre. Per altra banda, creu que l’elecció d’una de les 
alternatives podria ser utilitzada en contra de l’AFA per part del Consorci a posteriori 
(delegació de responsabilitats). 
- La Laura Román comenta que la Sra. Rigau podria ampliar les ràtios i dividir els 
alumnes de l’Escola l’Univers entre diferents escoles i que, per això, hem de fer una 
proposta clara, exigint un protocol d’actuació a l’ajuntament amb dates precises que 
després podríem denunciar.  
- La Montse Ros afirma que és important que l’administració demani la opinió a l’AFA, 
però que el més important és tenir en compte l’opinió de l’equip docent.  
- La Sònia Centelles comenta que totes les opcions que ens planteja l’administració 
són dolentes i no estan gens treballades. No ens han plantejat opcions reals i, per 
aquest motiu, l’AFA no s’hauria de posicionar. També proposa que hauríem de 
plantejar a l’equip docent quins són els espais que es necessiten i quina alternativa 
s’adapta millor a aquest requisits. 
- La Laia Torras proposa retornar la responsabilitat a la administració i no secundar 
cap de les propostes.   
- En Pau Plana planteja fer un document sobre què exigim tenir i per on no estem 
disposats a passar, prioritzant, per exemple, aspectes com una escola de proximitat.  
 

Acords:  

Oficialment l’AFA no es posiciona a favor de cap alternativa, però donarà el seu suport 
a l’equip docent, ja que aquest coneix molt millor les necessitats educatives dels 
infants. L’AFA fixarà uns criteris mínims per a la solució provisional, que es resumirà 
en un dossier i que es demanarà explicar en una reunió amb el Consorci. Aquesta 
solució provisional haurà de complir aquest dossier de mínims, malgrat encara no 
puguem saber on serà l’escola provisional  

 
4. Consensuar i concretar el posicionament de l’AFA  en general, de cara al 
Consell Escolar del 8 de març i de cara a informar a les famílies de nova 
adscripció a l’escola . 
 
Exposició: 
 



- La Txell Rodon exposa que la Montse Vidal va proposar celebrar una taula de 
coordinació entre l’equip docent i l’AFA per aclarir punts de vista i definir el 
posicionament de l’Escola l’Univers de forma unitària. 
- La Sònia Centelles afegeix que l’AFA aprofitarà aquesta oportunitat per informar 
sobre la possibilitat d’instal·lar els barracons al solar del carrer Bailén o de utilitzar el 
solar per a altres usos educatius (hort, pista esportiva...), en cas que els barracons 
s’acabessin instal·lant a la plaça del Poble Romaní.   

 
Debat  
 
- Es decideix fer una pluja d’idees per elaborar el dossier on es reflecteixin els criteris 
mínims de la solució provisional. Es tracta d’un llistat millorable i possiblement 
incomplet:   

 
Resultat de la pluja d’idees  
 
- Proximitat.  
- Porxos per la pluja i per a comunicar els diferents barracons (o bé que el barracons 
estiguin units en forma de L). 
- Aula de psicomotricitat d’una grandària que compleixi els requisits educatius.   
- Drenatge del pati, lavabos ben sanejats i una font d’aigua. 
- Biblioteca. 
- Pista esportiva (a l’escola o els espais veïnals). 
- Manteniment de l’hort. 
Exclusives per a la opció dels barracons al Poble Romaní: 
- Informe sobre la inviabilitat de la construcció de dos pisos de barracons a sobre      
del pàrking del carrer Siracusa. 
- Porta a la rampa que impedeixi el pas dels cotxes. 
- Prioritzar l’aulari sobre la cuina i el menjador. Aquests dos espais poden quedar fora 
de l’escola, sempre que estiguin en entitats properes del barri i ben comunicats amb 
l’escola.  
 
Acords: 
 
- Es decideix portar l’anterior proposta de mínims el dia de la taula de coordinació i 
passar-la a l’equip docent perquè ens doni la seva opinió, amb la possibilitat d’eliminar 
o completar alguns dels punts.  
- S’acorda el següent posicionament de l’AFA de cara al Consell Escolar:  
L’AFA es decanta clarament per la construcció del edifici definitiu de l’escola i 
continuarà lluitant per aquesta causa.  
L’AFA demana que la construcció de l’escola s’inclogui en el pressupost de l’any 2013.  
L’AFA demana a l’administració que defineixi, amb dates concretes, la duració de la 
proposta provisional que finalment es porti a terme. 
L’AFA demana a l’administració que, en el cas que el barracons s’instal·lin a la plaça 
del Poble Romaní, faci prospeccions amb entitats veïnals per a l’ús d’espais 
compartits. 
- El 9 de març (dia següent al Consell Escolar) s’emetrà un comunicat conjunt, signat 
per l’AFA i l’equip de mestres i destinat al Consorci. En aquest comunicat es donarà 
una visió de conjunt unitària per part de l’Escola l’Univers.  
- A les famílies de nova adscripció a l’Escola l’Univers se’ls hi donarà un missatge 
positiu. Tot i que la minsa informació que ens ha facilitat l’administració no ens permet 
posicionar-nos a favor de cap alternativa, l’AFA donarà suport a la decisió provisional 
que adopti l’equip de mestres. El curs que ve l’escola estarà, probablement, en 
barracons.  
 



5. Properes accions previstes per la comissió de mo bilitzacions. 
 
Exposició:  
 
- El Pep Sansó exposa que les fotografies del projecte "Inside-out" ja han sigut 
enviades i que una data possible per fer el muntatge és el dissabte 24 de març. Es vol 
aprofitar aquesta oportunitat per celebrar una festa reivindicativa, amb xocolatada, 
batucada i animació. La Laura Román informa de que l’obtenció del permís per 
decorar el mur del carrer Bailén encara està pendent.  
- La comissió de mobilitzacions exposa la proposta d’engalanar el barri amb pancartes 
reivindicatives. També es faran fulletons per enganxar als comerços. La idea és fer 
extensiva la proposta a tot el barri i que no s’impliquin només les famílies de l’Escola 
l’Univers. Es farà especial èmfasi per contactar amb residents a les places de la Vila 
de Gràcia i Revolució. Per portar a terme aquesta proposta, s’han de resoldre els 
temes del finançament (xocolatada, concerts...) i de l’elecció de la impremta (hi ha 
diferents pressupostos).  
- La Sònia Centelles exposa que estan treballant en un manifest per presentar a les 
entitats de barri perquè s’afegeixin. Es demana que si algú té contactes amb entitats 
del barri intercedeixi per aconseguir adhesions al manifest. També explica que volen 
plantejar a l’equip docent un projecte sobre la construcció de l’escola on hi participin 
els nens.   
- Des de la comissió de mobilitzacions també es proposa fer noves reivindicacions 
amb les noves famílies de l’escola. 
- L’Olga Martínez proposa fer manifestacions reivindicatives mensuals a la plaça de la 
Vila de Gràcia. Un altre pare apunta la possibilitat que coincideixin amb el dies i hores 
en que es celebren plens a l’Ajuntament de Gràcia.   
 
Debat: 
 
Sorgeix un debat sobre el tipus de reivindicacions que s’han de dur a terme.  
- En Fidel Picó i el José Lloret consideren que s’han de portar a terme accions més 
fermes i contundents (tancaments a l’escola, tall de carrers i similars). 
- La Diana Casellas considera que es millor fer propostes creatives i simpàtiques per 
aconseguir que el barri encara ens faci més costat. Rep el suport de la Laura Román i 
de l’Ana Pérez. 
 
Acords: 
 
S’aproven les sis propostes plantejades per la comissió de mobilitzacions. 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
Exposició: 
 
- La Xènia Cuartielles proposa portar a terme una iniciativa de “Yarn bombing” o 
“Guerrilla de Ganchillo” com acció reivindicativa. Consisteix en decorar les places, 
tanques, patis... del barri amb un teixit de ganxet groc on posi “Volem un Univers i 
punt”. Es proposa explicar la iniciativa als patis oberts dels divendres.  
- En Carlos Bernal informa sobre el projecte “Oxigen”, plantejat per un grup de 
l’Assemblea de la Vila de Gràcia. Aquest projecte reclama la construcció de L’Escola 
l’Univers al solar del carrer Bailén i en Carlos vol saber si els pares de l’Escola 
l’Univers els hi agradaria afegir-se a aquesta iniciativa..  
 
 



 
Debat 
 
- La Laura Roman comenta que les nostres reivindicacions s’haurien de distanciar 
d’aquest moviment però, tant el Fidel Picó como el Carlos Bernal, no ho consideren 
necessari. 
 
Acords  
 
S’aprova la proposta de la Xènia Cuartielles. 
 
 
L’ assemblea extraordinària conclou a les 00:05 hores del dia 6 de març de 2012. 


